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Hallituksen kokous 19/2019  
Aika: 24. marraskuuta kello 14.14 
Paikka: KOAS Meeting room 
 
 

Hallitus:  Läsnä: 

Kiril Sanasvuori 
Reetta Koskelo 
Aleksi Kivelä 
Onni Hinkkanen 
Joonas Pollari 
Mirva Toivio 
Jyri Kohvakka 
Lauri Ruuttunen 
Nio Piri 
Milla Koivuniemi 
Niko Kankkonen 
Nea Marjavaara 
Oula Karppinen 
Mikko Röyskö 

 
Sihteeri 
Puheenjohtaja 

- 
x  
x 
x 
- 
x 
x 
- 
x 
x 
x 
x (saapui kohdassa 10.A.) 
- 
x 

 
1. Kokouksen avaus 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kivelä avasi kokouksen kello 14.14.14. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
3. Sihteerin valinta 
Reetta Koskelo toimii sihteerinä. 
 
4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen 18/19 pöytäkirja muutoksitta. 
 
5. Esityslistan hyväksyminen 
Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavilla muutoksilla: Poistetaan kohta 10.H. ATS-YG. 
Lisätään kohdat 10.H. Lautapeli-ilta nanolla ja 11.A. Approtoimikunta.  
Siirretään muita kohtia tarpeen mukaan.  
 
6. Ilmoitusasiat (ja avautumiset) 
Sauna saatiin mutkien kautta Dumpin vujusillikselle. Saunassa on merkittäviä puutteita, jotka 
pitäisi korjata tämän päivän aikana. Mikko sai yliopistolta MacBookin. Jouluun on tasan 30 
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päivää. 
 
7. Jäsenet 
Hyväksytään uudet jäsenet ajalta 8.11.-24.11.2019, 1 henkilö. Lista jäsenestä Liitteessä 1.  
 
8. Pienempien sektorien kuulumiset 
Nettisivut näköjään pyörivät vieläkin. Linkki Jyväskylä ry ei osaa maksaa laskujaan, mutta 
laskuttaa osaa. Joulukuussa lähtee vuoden viimeinen viikkotiedote. 
 
9. Sopo- ja Koposysteemit 

A. Sopoasiat 
Sopojen seuraajat mietityttävät istuvan hallituksen sopoja. Joulukuun sopokahveista ei 
ole vielä tietoa. 

 
B. Kopoasiat 
Ensi viikolla on vuoden viimeinen kopovaliokunnan kokous. Aleksi on myös käynyt 
edarissa kuuntelemassa.  

 
10. Tapahtumat 

A. 3miot 
3miot meni pitkäksi. Seuraavat 3miot ovat ensi vuonna. 

 
B. Atomiteknillisen saunailta 
Paikalla oli paljon fyysikoita. Saamamme Olkiluotoviini maistui reaktorissa kypsytetyltä. 
Hyvillä fiiliksillä siirrymme odottamaan seuraavaa kertaa. Pitsat oli hyvä valinta viinien ja 
juustojen lisäksi. 

 
C. TUPLIS 
Homma on tällä hetkellä bueno. Jos lakot estävät lähdön, niin meille ei tule kuluja. 
Tuplisbussissa ja muissa busseissa on muuta kautta risteilylipun ostaneita, mutta ynnän 
bussissa ei tällaisia henkilöitä ole. Näistä ekstralaisista tulee lisää rahaa, josta osan Nea 
haluaisi käyttää tuplisbussin bussiohjelmaan. Budjetoidaan 50 € tuplisbussin 
bussiohjelmaan. 

 
D. Jouluristeily 
Bussissa ohjelmana tulee mahdollisesti olemaan Kummelia ja bussibingoa. Ostetaan 
bussiohjelman palkinnoksi 5 x 20 cl Jalluja + drinkkilippuja. Budjetoidaan 200 € Ynnän 
bussin bussiviihteeseen. Tästä ostetaan 5 Jallupulloa ja 15 drinkkilippuja. Aleksi selvittää 
Kirililtä drinkkilippujen ostopaikan. 

 
E. Haalarinkastajaiset 
Paikalla oli noin 60 fuksia. Poreamme sammui pian tapahtuman alkamisen jälkeen. 
Annetaan asian olla, jos siitä ei kuulu mitään. Harkitaan ensi vuodelle fuksien määrästä 
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riippuen isompaa tilaa. 
 

F. Syyskokous 
Budjetoidaan 300 € syyskokouksen tarjoiluihin. Tarjotaan kokouksessa ainakin pitsaa 
Rosiefista, kurkun kostuketta, sipsiä, dippiä ja piirakoita. Ostetaan myös skumppapullo 
uudelle hallitukselle. Joonas saa tilata pitsat huomenna maanantaina. 

 
G. Pikkujoulut 
Nea on kysynyt esiintyjäksi Coversynd Janita Loudinmäki -nimistä bändiä, jonka hinta 
olisi 900 €. Heillä on tarjota 3x45 min, joista 1x45 min tanssimusiikkia. Päätetään ottaa 
tämä bändi ja budjetoidaan 900 € vujupikkujoulujen esiintyjään. Tarjotaan myös puuroa, 
joka tilataan Safkamestareilta. Lisäksi tarjotaan glögiä ja pipareita. Jyri hoitelee jos 
Joonas ei ehdi. Pidetään pikkujouluilla myös perinteinen kolikonheitto. Otetaan 
tapahtumaan myös 5 € vapaaehtoinen pääsymaksu, joka menee hyväntekeväisyyteen. 
Hyväntekeväisyyskohde pitää keksiä mahdollisesti ennen tapahtumaa.  
Nea hoitaa tanssiharkat. 
Vuoden luennoitsija-äänestyksessä on tällä hetkellä annettu 38 ääntä. Reetta tarkistaa, 
onko varastossa kehyksiä ja tarvittaessa ostaa uusia. 

 
H. Lautapeli-ilta Nanolla 
Budjetoidaan 30 € lautapeli-illan tarjoiluihin. Tapahtumassa tarjoillaan lettuja.  

 
I. Muut 
Nea aikoo järjestää KV-leivontaa 11.12., ja siellä ehkä leivotaan torttuja pikkujouluihin. 
Joulukuun puolella järjestetään vielä haalarimerkkien ompelua. 

 
11. Toimikunnat 

A. Approtoimikunta 
Aleksi järjestää Approtoimikunnan järjestäytymiskokouksen 2.12. 

 
B. Muut 
Syyskokouksessa valitaan vujutoimikunnan puheenjohtaja, jonka olisi hyvä järjestää 
järjestäytymiskokous vielä tämän vuoden puolella. 
Pidetään 6,9 min kokoustauko.  
Siirrytään kohtaan 13. 
 

12. Yrityssuhteet 
A. Haalarit 
Haalarinkastajaisten jälkeen haalareita on noin 7 kpl hakematta. Haalarit menevät 
yleiseen myyntiin heinä- tai elokuun alussa. 

 
B. Tree Amigos 
Tree Amigos on kysellyt miten puhelinten keräys on lähtenyt käyntiin, mutta Nealla ei ole 
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aikaa sille. Tree Amigosin ja jatkavien hallituslaisten pitäisi järjestää esim. 
WhatsApp-ryhmä, jotta saadaan homma ensi vuonnakin jatkumaan ja yhteydenpito. 
Onni, Nio ja Mirva lupautuivat ryhmään. Lisätään siihen myös ensi vuoden yritys- ja 
ympäristövastaavat. 

 
C. Muut 
Loimun yhteistyösopimus vanhentuu jossain vaiheessa, mutta uusitaan se vasta vuoden 
alussa. Nea ja Niko hoitavat hallitushupparit seuraavalle hallitukselle, jotta uusien 
yritysvastaavien ei tarvitse. Läffän mainostarrat saadaan päivitettyä tämän vuoden 
aikana. Siirrytään kohtaaan 14. 

 
13. Sauna 
Aisalukko on ruostunut, joten Aleksi ja Siitari joutuivat murtamaan sen. Sauna tarvitsee 
seuraavat tarvikkeet pikimmiten: toho ja siihen sopiva kaasu, lukkoja ainakin yksi aisalukkoon, 2 
kpl motonetin punaisia pukkeja, kiulu, pari ämpäriä ja aisan huppu. Budjetoidaan 150 € saunan 
juokseviin kuluihin. Palataan kohtaan 12. 
 
14. Budjetoinnit 

A. Muut 
Ei budjetoitavaa. 

 
15. Hankinnat 

A. Muut 
Hankitaan joululahjana fyysikoille shakkilauta, jouluvalot ja joulukoristeita 
potentiaalikuoppaan. Ostetaan origon PS4:lle uusia ohjaimia black fridaysta. 
Budjetoidaan 20 € potentiaalikuopan valoihin, 25 € shakkilautaan ja 110 € kahteen 
PS4-ohjaimeen. Budjetoidaan 19,80 € juustohöyliin, 8,85 € leikkuulautoihin, 8,85 € 
keittiöveitsiin ja 15 € kulhoihin. 

 
16. Jäsenen kannanotto Semman palveluista 
Aleksi on puhunut viestin aloittajan kanssa ja viesti lähtee vielä muillekin kuin 
luonnontieteellisille ainejärjestöille. Päätetään, että Ynnä lähtee tukemaan aloitetta. 
 
17. META 
Henkilökalenterin tekeminen on lähtenyt käyntiin.  
 
18. Seuraava kokous 
Aleksi Doodlettaa seuraavan kokouksen ajankohdan. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Hallituksen varapuheenjohtaja Aleksi Kivelä päätti kokouksen lyöden nuijansa lujasti pöytään 
kello 16.25. 
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Liitteet 
1. Uudet jäsenet ajalta 8.11.-24.11.2019 
2. Kokouksen 19/19 budjetoinnit 

 
Hyväksyttiin hallituksen kokouksessa ___/2019 
 
Kokouksen puolesta 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Aleksi Kivelä Onni Hinkkanen 
Puheenjohtaja Sihteeri 


